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ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI

AMAÇ:
Kuruma yeni başlayan tüm personelin, kurum hizmet ve süreçlerini tanımasını
sağlayıp, yapacağı iş ile ilgili bilgilerin ana hatları ile öğretilerek, adaptasyon sürecinin
hızlandırılması.
KAPSAM:
Kurumda yeni çalışmaya başlayan tüm personeli kapsar.
UYGULAMA:
Göreve yeni başlayan personel Personel Birimindeki işlemleri tamamladıktan sonra
Kalite ve Eğitim Birimine yönlendirilir.
Her meslek grubu için eğitim içerikleri ayrı ayrı planlanmıştır. Oryantasyon eğitimi
başvurudan itibaren bir hafta içinde tamamlanır. Eğitimin sonunda eğitimi veren ve alan
personel Eğitim Formunu imzalar bu formlar eğitim biriminde arşivlenir.
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KURUM TANITIMI ve TARİHÇE

Özel Çınar Hastanesi , 2010 yılında hasta kabulüne başlayarak Sağlık camiasındaki yerini
aldı…..
Çınar hastanesi, 8 katta 1.483 metrekare kapalı ve toplamda 6896 metrekare alana sahiptir.
Ceyhan’da hastane mimarisi ile inşa edilen ilk özel hastanedir. Çınar hastanesi 4 donanımlı
ameliyathane odası ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde de
hasta kabulü yapılmaktadır. Çınar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Beyin ve
Sinir Cerrahisi, KBB, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Göz, Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji ve Diş branşlarında hizmet vermektedir
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MİSYONUMUZ
İnsan sağlığını ilke edinerek koruyucu ve iyeleştirici sağlık hizmetini tüm yeniliklerle hastalarımıza sunmak bu hizmeti
sunarken hasta haklarını gözeten sürekli büyüyüp gelişerek çağdaş standartlarda ulaşılabilir, beklenti ve ihtiyaçları en
üst düzeyde karşılayan açık çağdaş ve güvenilir tedavi uygulamaktır.

VİZYONUMUZ
Çınar Hastanesi Etik değerlerden ödün vermeyen hizmet anlayışı ile güven kazanmış çağdaş alt yapısı ve üstün nitelikli
çalışanlarıyla kesintisiz hizmet sunarken dürüst, doğru, çağdaş çalışmalarımızla ön plana çıkmak, hasta ve yakınlarının
yüksek memnuniyetini kazanarak bölgenin referans hastanesi olarak gösterilmesini sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Etik değerlere önem veren
 Hasta haklarına saygılı
 Çağdaş
 Yenilikçi
 Güvenilir
 Güler yüzlü
 Deneyimli
 Donanımlı
 Sürekli gelişmeyi ilke edinmiş bir sağlık kurumu olarak,
Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti ilkesi çerçevesinde;
etkili, verimli, artan bir kalite anlayışı ile verdiğimiz sağlık hizmetini sürekli iyileştirmektir.

KALİTE İNSANA SAYGIYLA BAŞLAR…

Giriş işlemleriniz için ,-1.Katta bulunan Personel işleri bölümünden ,işe başlamanız
için gereken evrak listenizi alınız.Listede istenen evrakları hazırlayıp, resmi nitelikli
evrakları; birimde bulunan görevli personele, sağlık taraması için istenen evrakları
;giriş katta bulunan Enf.Hemşiresine teslim ediniz.
Personel işleri tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu, giriş-çıkış işlemlerinin
takip edildiği, personelin maaş yönetiminin düzenlendiği ,İzin ve Raporların
düzenlenmesi, personelin almış olduğu raporlarla ilgili işlemlerin ve yazışmaların
yapıldığı, izin ve rapor dönüşlerinde bu bilgilerin yazışmalarının yapıldığı ve
kayıtların tutulduğu birimdir.Evrak tesliminden sonra , başhemşirelikten üniformanızı
teslim alarak ,Oryantasyon Eğitiminizin tarihini öğrenmek üzereZemin katta bulunan;
Kalite ve Eğitim birimine gidiniz.
Oryantasyon eğitiminizi aldıktan sonra; belirlenen tarihte biriminizde işe
başlayabilirsiniz……
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İNSAN İLİŞKİLERİNDE TEMEL KURALLAR
İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel, doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır. Bunlar;
1.Özerklik İlkesi (Tarafların bağımsızlığı, iradiliği, istekliliği)
2.Dürüstlük İlkesi (Aldatmama)
3.Saygı İlkesi
4.Yararlılık ilkesi (Karşılıklı zarar vermeme ve yarar sağlama)
5.Eşitlik ilkesi (Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik)
6.Hakkaniyet ve Adalet İlkesi'dir.
Genelde insanlar arası ilişkilerin erdemli olması gerekir ve bu ilişkilerde de insanlar arasındaki
ilişkilerin tüm kuralları geçerlidir. Hasta merkezli ilişkiler düşünüldüğünde, bu ilişkinin başlıca
tarafları;
hastanın kendisi, ailesi, sağlık çalışanı, sağlık kurumu (insan gücü, örgüt ve fizik yapılarından oluşan
kurumsal bütün), sağlık sektörü, ulus / devlet / sağlık politikası, uluslararası platform ve doğa /
küremiz oluşturur. Günlük yaşamda, hasta merkezli ilişkiler iki veya üç tarafın basit, yalın
ilişkileriymiş gibi görünür ve algılanır ise de, aslında tüm tarafların bu anlamdaki ilişkilerinden oluşan
bir yumağın, bir bütünün parçalandır. Bu tarafların, gerek hasta ve birbiri ile olan teke tek ilişkilerinin
gerekse bir bütün olarak tüm ilişki yumağının erdemli ilişkiler olması bir zorunluluktur. Bu ilişkilerin,
birbirinden soyutlanarak, yalnızca bir kısmının erdemli olmasını beklemek doğru değildir. Çünkü,
sağlık çalışanın hastaya karşı olan tavrını kurumu, sektör ve yürürlükte olan sağlık politikası
biçimlendirir. Buna karşılık, hastanın sağlık çalışanına karşı oluşan tavrını biçimlendiren de yine aynı
ilişkiler yumağıdır.
Özetle, hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli olması gerekir. Taraflardan birinin, yalnızca
sağlık çalışanının, erdemli olması ya da yalnızca onlardan erdemli davranışlar beklenilmesi doğru
değildir.
Buna karşın, ilişkiler yumağındaki olumsuzluklar sağlık çalışanının erdemsiz davranmasının gerekçesi
olamaz, olmamalıdır. Sağlık çalışanı her koşulda erdemli olmak zorundadır. Tarafların hastalarla olan
ilişkileri erdemliliğin tüm ilkelerine ve bu arada da hasta haklarına uygun olmalıdır. Hastalar ile olan
ilişkilerinin genel insan ilişkilerine olan ayırdı da bu noktada başlar. Aynı şekilde, sağlık çalışanı,
hasta ilişkilerinde erdemli ilişkilerin öğelerinden birisi, hakkaniyet, adalet, yani insan haklarına
uygunluk iken diğeri de, bunun bir alt kümesi olan, hasta haklarına uygunluktur. Hasta haklan ile insan
haklarının ilişkisi de bu noktada başlar.
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HASTA HAKLARI
Hastalarımız hiç bir din, dil, cinsiyet,ırk, inanç ya da ödeme şekli gözetmeksizin mevcut imkanlardan yararlanma,
doktorunu ve sağlık kuruluşunu seçme ve tedavinin herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir.
Hastalarımız her zaman her koşulda saygılı,nazik,şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastalığı ile ilgili kayıtların ve bilgilerin, güvenliğini ve gizliliğini isteme hakkına,
Hasta tedavisi ile ilgisi doğrudan olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına,
Görüşme ve muayene aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme
hakkına,
Hastaya ait eşyaların korunması ve ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
Hasta aldığı hizmetler boyunca ilgili personelin kimliklerini ve görevlerini bilme hakkına sahiptir.
Hastaya bilgi verilmesinin tıbben uygun olmadığı durumlarda, bilgiyi yasal vasisi isteyebilir.
Hasta yabancı uyruklu ise, bilgilerin tercüman aracılığı ile verilmesi hakkına sahiptir.
Hasta sağlık kuruluşunun kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, dışarıdaki kişilerle yazılı ve sözlü olarak
iletişim kurma hakkına,
Yabancı uyruklu hastalar, ücretini kendisi ödeyerek tercüman talep etme hakkına sahiptir.
Hasta tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahipti .Rızası olmadan araştırma amacı ile
çalışmalara dahil edilemez , hastanın bir bedel veya başka bir menfaat karşılığı, organ veya dokusu
alınamaz, satılamaz.Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve girişimin acil olduğu durumlarda eğer
temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ve yazılı onayı ile yapılabilir.
Hastamız kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzmandan konsültasyon
isteyebilir.Konsültasyon sonrası önerilen tedavi ise hastane personelince uygulanır. Hasta ya da yasal
temsilcisi, önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Hasta ya da yasal temsilcisi, önerilen tedaviyi
reddetme hakkına sahiptir.
Hasta, sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği ücretlerin açık ve detaylı faturasını alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız, tedavisine engel olunmadığı sürece kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançları ile ilgili görev ve
sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, ziyaretçi ve refakatçi kabul etme haklarına sahiptir.
Hasta, sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir. Hastalarımız diğer
hastaları etkilemeden,kendi sağlığını riske etmeden hastane kuralları çerçevesinde dini ibadetlerini yerine
getirebilirler.Bedelini ödemek kaydıyla din adamı İsteyebilirler.

HASTA SORUMLULUKLARI
Hasta mevcut şikayetleri, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili tüm hususlarda doğru ve tam bilgi
vermelidir.
Hasta ilke olarak yetkili hekimi tarafından önerilen tedavi planına ,ilgili tıbbi personelin bakım planlarına
uymakla yükümlüdür.
Hasta planlanan tedaviyi reddetmesi halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
Hasta acil durumlar hariç sağlık giderlerinin nasıl ödeneceğini hastaneye müracaat aşamasında bildirmekle
yükümlüdür
Hastamız ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği sürede ödemekle yükümlüdür.
Hasta,tedavi ve davranışları ile sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
Hasta kurallara uymaması, uyarıları dinlememesi, gerekli tedaviyi yaptırmaması, diğer hastaların rahatsızlığına
sebepolması halinde hekimin teklifi ve kurum amirinin onayı ile kuruluştan çıkarılabileceği konusunda
bilgilendirilmelidir,
Kurallara uyacağını yazılı olarak taahhüt etmelidir,
Sigara kullanma talimatına uymalıdır.
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
Gürültü,duman,ziyaretçi fazlalığı durumlarında hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.
Hasta, sağlık kuruluşunun ve diğer kişilerin mallarına zarar vermemelidir.
Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni
olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.
Hasta, yetkili hekimince uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini veya
uygulama yapılmasını,yaşamın sonlandırılmasını talep etmemelidir.
Hasta,ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
Hasta, kusurlu kullanım ya da kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun malzemelerine ve eşyalarına verdiği zarar ve
ziyanı tazmin etmelidir.
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GENEL UYUM EĞİTİMİ ve BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
1. KURUMA YENİ KATILAN PERSONELİN BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Başlayışınızın yapılabilmesi için öncelikle Personel işlerine başvurmanız
gerekmektedir. Çalışanlarımız bu işlemlerin ardından oryantasyon eğitimine tabi
tutulur.
GENEL UYUM EĞİTİMİ
1. Hastanenin Genel Tanıtımı
2. Hizmet Sunulan Bölümler
3. Organizasyon Yapısını
4. Hasta Hakları
5. Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında Bilgi
6. Hasta Güvenliği
7. Çalışan Güvenliği
8. Renkli Kod Eğitimi
9. Atık Yönetimi
10. Advers Etki Bildirim
11. Organ Bağışı
12. Acil Durum ve Afet Yönetimi
13. İletişim ve İletişim Becerileri
14. Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları

PERSONELİN BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ
1.Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları
2.Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi
3.Bölümün Tanıtımı
4.Enfeksiyon Kontrolü
5.Güvenlik Raporlama Sistemi (Olay Bildirim)
6.Tıbbi ve İdari Protokoller
HASTANEMİZİN PERSONEL DURUMU
GENEL CERRAHİ UZMAN: …….
İÇ HASTALIKLARI UZMANI: ………..
KADIN HASTALIKLARI UZMANI:………..
KARDİYOLOJiUZMANI:………………..
KBB UZMANI:………………..
GÖZUZMANI:………………..
NÖROLOJİ UZMANI:………………..
ÜROLOJİ UZMANI:……………
FTR UZMANI:………………..
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI:………………..
PEDİATRİ UZMANI:………………..
ORTOPEDİ UZMANI
DİŞ HEKİMİ
PRATİSYENHEKİM:……………..
İDARİ PERSONEL:………………
SAĞLIK PERSONELİ:………..
TEKNİSYEN:………
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
YARDIMCI PERSONEL :…….
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İZİN İŞLEMLERİ
1. Yıllık Ücretli İzini
Yıllık ücretli izne hak kazanmak için personelin işe başladığı günden itibaren deneme süresi de
dahil olarak en az bir (1) yıl işyerinde çalışmış olma şartı aranır.
Personele verilecek izin süreleri ise 4857 sayılı İş Kanunu m.53 uyarınca;




Bir yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört (14) gün,
Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi(20) gün,
On beş yıl dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı (26) gün, olarak
belirlenmiştir.

Yıllık izin sürelerinin içine rastlayan hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık ücretli
izinden sayılmaz.
2.Sosyal İzinler
Evlenme,Vefat,Hamilelik,Eşinin Doğum Yapması ve Süt İzni durumlarında çalışan personele aşağıda
yer alan sürelerle ücretli izin verilebilir.





Evlilik halinde 3 gün,
Birinci derece yakınının ölümü halinde 3 gün,
Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,
Hamilelik durumunda 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası doğum izni.

İşveren ve personel uygun gördüğü takdirde, sağlık durumu doktor onayı ile uygun olduğu
anlaşılan personel, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın
işçinin çalıştığı süreler, doğum sonrası doğum izni süresine eklenir.
Doğumdan sonra annenin çocuğunu emzirmek üzere doğum tarihinden itibaren 1 yıl boyunca
kullanabileceği günde;1,5 saatlik süt izni vardır.
Yukarıda sayılan izinlerden zamanında kullanılmayanlar varsa bunlar ileri tarihe ertelenemez.
İşten Ayrılma
İşten ayrılan personel için 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddeleri kullanılır.
İstifa eden personel, istifa nedenini ve ayrılma tarihini belirten istifa dilekçesini, yöneticisinden
“uygundur” onayını alarak görev yaptığı yere göre İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim eder.
İstifa eden personele 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.
Çalışma Süreleri
İhbar Süreleri
0-6 ay arası
2 hafta
6 ay-1,5 yıl arası
4 hafta
1,5 yıl- 3 yıl arası
6 hafta
3 yıldan fazla
8 hafta
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HASTANE YERLEŞİMİ

ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ
Çamaşırhane
Personel Giyinme odaları
Arşiv
Bodrum Kat
Taş Kırma
Bilgi işlem
Diyetisyen
Faturalama
Muhasebe
Hastane Müdürü
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Morg
Teknik Servis
Depo
Başhekimlik
Başhemşirelik
Acil Servis
Hasta Hakları
Kan Alma ve Laboratuar
Zemin Kat
Radyoloji Birimi
Acil Dr.odası
Rapor Onay
Güvenlik
Kafeterya
Hasta Hakları birimi
Vezne
Hasta Kabul
Santral

1.Kat

2.Kat

3.Kat
4.Kat

5.Kat
6.Kat

Emzirme odası
FTR
Eczane
Satın Alma
Efor
Endsokopi Ünitesi
Poliklinkler
Kalite birimi
Poliklinikler
Diş Ünitesi
Transfüzyon Birimi
Dahili Servis
Cerrahi Servis
Hasta Yatış Birimi
Ameliyathane
Genel Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım
Doğum Salonu
Yemekhane/Mutfak
Eğitim ve Toplantı Salonu

ACİL DURUM TOPLANMA ALANI: Hastanemizde Acil Durum toplanma alanı , ACİL SERVİS çıkışında bulunan alan olup,
herhangi bir afet durumunda bu alanda toplanılacaktır.

Meslek Grubuna göre eğitim konuları
Laboratuvar, Radyoloji, Anestezi ve diğer Tıbbi teknisyen/tekniker
Kalite Yönetim Sistemi ve SKS Hakkında
Bilgi
Hastanenin Genel Tanıtımı (Ulaşım, İletişim,
Organizasyon Yapısı, Çalışma Koşulları ve
Hizmet Sunulan Bölümler)
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi
Bilgi İşlem Eğitimi (HBYS' de Çalışacağı
Bölüm ile İlgili Modül Eğitimi)
Çalışan Güvenliği
Hasta Güvenliği
İletişim ve İletişim Becerileri
Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Hasta Hakları, sorumlulukları
Organ Bağışı
Renkli Kodlar
Başladığı Birimin Eğitimi
Anne sütünün önemi

LABORATUVAR,
TEKNİSYENLER

RADYOLOJİ,

ANESTEZİ

VE

DİĞER

TIBBİ

1. Teknisyenler genel görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde çalışmakla beraber,
bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir.
2. Tanıtım Kartı kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı çalışma süresince takılmalıdır
3. Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini
tanıtmalıdır.
4. Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının
alınmasına yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim
tarafından hazırlanan, kalite yönetimi tarafından kontrol edilmiş
başhekim tarafından onaylanmış Onam Formları kullanılır.
5. Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve
stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından
eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır.
6. Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K.
Birimine başvurunuz.
7. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb.)
kullanılmalıdır.
8. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim
toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmış
olmalıdır.
9. Laboratuvara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod
yapıştırılmalıdır.
10. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin
yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya
hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler Kalite Yönetim Birimine OLAY
BİLDİRİM FORMU ile bildirim yapılmalıdır.
11. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı "Güvenlik Raporlama Sistemi"
kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi
,vb..Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

12. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık
kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici
aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır.
13. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.
14. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların
poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini
ifade eder.
15. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın
onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz.
16. Panik değer bildirimi: Laboratuvarda saptanan kritik test sonuçları, hastanın
sorumlu hekimine hemen bildirilmelidir. Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, panik
değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır.
17. Laboratuvarda Preanalitik, Analitik ve Post analitik süreçlerle ilgili değerlendirme
yapılmalıdır.
18. Hastane Otomasyon Sisteminde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve ilgili
dökümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dökümanlara
buradan ulaşabilmektedir.
19. Çalışanların görüşlerini ve önerilerini intranet üzerinden veya ÖNERİ FORMU ile
Kalite Yönetim Birimine bildirebilirler.
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ORYANTASYON REHBERİ
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HASTANEMİZDEKİ BİRİMLER
KALİTE BİRİMİ
Hastanemizin 2. katında bulunmaktadır.
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca (http://www.kalite.saglik.gov.tr/)
yürütülen hizmet standartlarının Özel Ceyhan Çınar hastanesinde uygulanmasını
sağlayan, Hizmet kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürüten birimimizdir.
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe birimi -1.katta bulunmaktadır.
Hastanemizde göreve başlayan personelimiz, personel servisine evraklarını teslim
ettikten sonra, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa hesap
numarasını, muhasebeye bildirmelidir. İlgili bankaya ait hesabı yoksa kendisine ait hesap
açtırmalıdır. Personel evli, çocuk sahibi ise muhasebenin vereceği Aile Yardımı
Bildirimi ve Aile Durumu Bildirimi formlarını doldurması gerekmektedir. Muhasebe
birimi ; kurumun finans işleyişini yöneten ve personel maaşlarını düzenleyen birimdir.
PERSONEL ŞUBE
Personel işleri -1. Kat bölümünde bulunmaktadır. Hastanemizde görev yapan tüm
personelin özlük işlemleri ile ilgili çalışmaların ve maaş işlemlerinin düzenlenmesini
sağlayan birimimizdir. Kongre İzin İşlemleri, Yurtdışı İzin İşlemleri, Pasaport İşlemleri,
Görevlendirme Yazıları, Terfi İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Hizmet Belgesi
Düzenleme, Özlük Hakları, Aylıksız İzin İşlemleri, Personel İzin ve Rapor İşlemlerini
yapan birimimizdir. Detaylı bilgi için Personel işleri Birimimize başvurunuz.

BİLGİ İŞLEM
Bilgi İşlem -1.katta bulunmaktadır.
Hastane bünyesindeki tüm birimlerin kendi hizmetlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç
duydukları bilgi sistemlerini birbiriyle koordine etmek tüm kullanıcıların, gerekli
yazılım ve donanım alt yapısı ile oluşturulacak ortak veri havuzundan yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde yararlanmalarını sağlamak ve uygulanmakta olan Hastane
Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında yer alan tüm bilgisayar donanımı ve yazılımının
kullanım esaslarını, yetkilendirme ve arıza bakım süreçlerinin işleyişi ile ilgili ilkeleri
tanımlayan birimimizdir.
 Hastanemizde kurum içi iletişimde, otomasyon sisteminde bulunan
mesaj(intranet)bölümü kullanılmaktadır. Mesaj bölümünden; personele
bilgilendirme yazıları, duyurular, eğitimler, işleyişte olan değişiklikler gibi
bilgilendirmeler yapılabilmektedir.
 Personel Ortak Ağ :Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan bu ağ, kurum
içinde paylaşılmak istenen her türlü dosya , klasör, yazı ,resim vb..materyallerin
bilgisayar sistemi üzerinden paylaşıldığı ve saklandığı ağ’dır.
HASTANE OTOMASYON SİSTEMİNDE KULLANILAN MODÜLLER:
Hastanemizde MEDDATA otomasyon programı kullanılmaktadır. Bu program
kullanılan bölümlere göre farklı içerikler taşır.
MAVİ MEDDATA: Bu modülü , Hasta Kabul Birimi , Vezne , Laboratuar , Radyoloji ,
Muhasebe ,İdari Birimler , Faturalama , Yatan Hasta katları kullanmaktadır.
KIRMIZI MEDDATA:Bu modül Doktor modülü olup, poliklinikler tarafından
kullanılmaktadır.
ECZANE/STOK MODÜLÜ:Bu modül DEPO ve ECZANE tarafından kullanılmaktadır.

GÜVENLİK HİZMETLERİ
BEYAZ KOD TELEFON NO: 1111 (herhangi bir şiddete maruz kalma durumlarında)
MAVİ KODTELEFON NO: 2222 (acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç
durumlarında)
PEMBE KOD TELEFON NO: 3333 (Herhangi bir çocuk kaçırılma durumunda)
Herhangi bir şiddete maruz kalındığında BEYAZ KOD UYGULAMASI BİLDİRİM
FORMU doldurularak ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE bildirilmelidir. Detaylı bilgi için
Eğitim veya Kalite Birimlerimize başvurunuz.
KIRMIZI KOD TELEFON NO : 4444 ( Yangın durumunda )

DEPO
Depo -1.katta bulunmaktadır.
□ Hastanede kullanılan demirbaşların kişilere zimmetlenmesi,
□ Zimmetlenen demirbaşların takibinin yapılması,
demirbaşların devir teslim işlemleri,
□ Kurum içi malzeme talep işlemleri,
□ Kullanıma verilecek malzemelerin teslim işlemleri,
□ Satın alınan malzemelerin kabul işlemlerini, yapan birimimizdir.

ARŞİV
Arşiv Birimimiz -1. kattadır.
□ Hasta dosyalarının arşive kabulünü,
□ Hasta dosyasında bulunması gereken evrakları,
□ Teslim edilecek dosyaların taşıması gereken kriterleri,
□ Arşive teslim edilen evrakları kontrol ve muhafaza eden birimimizdir.

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ
2.katta bulunmaktadır. Hastane çalışanları için hizmet içi eğitim ve hastanemizde
tedavi görmekte olan hastalarımız için bilgilendirici eğitim faaliyetlerini düzenleyen ve
gerekli eğitimleri veren birimimizdir.
TOPLANTI VE EĞİTİM SALONU
Eğitim, toplantı vs. aktivitelerin yapıldığı salonumuz, 6. Katta bulunmaktadır.
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
Hastanemiz enfeksiyon kontrol komitesi 2011 yılında kurulmuş olup, 2005 yılında
yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği esas
alınarak çalışmalarını sürdürmektedir. Enfeksiyon kontrol programı, el hijyenine uyumu
arttırmak, atık yönetimi, asepsi dezenfeksiyon sterilizasyon uygulamaları, hastane
temizliği, izolasyon önlemleri, uygun antibiyotik kullanımı, YBÜ
enfeksiyonlarının kontrolü, sürveyans çalışmaları, çalışan güvenliği ve bağışıklama,
eğitim programlarını yürütmektedir.
Detaylı bilgi için zemin katta bulunan Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğine başvurunuz.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Hastanemizde Halkla ilişkiler birimi, ayaktan veya yatarak tedavi gören hastalarda,
hastaneye giriş sürecinden başlayarak, hizmet aldıkları ve hastaneden ayrıldıkları süreye
kadar mevcut imkânları kullanarak hasta beklentilerine maksimum düzeyde karşılık
verebilmek için çalışır. Hastanemizde halkla ilişkiler, sağlık hizmeti sunumunun otel
konforunda gerçekleştirilmesini hedef almaktadır.

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI BİRİMİ

Organ Nakli; Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya
ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.
Organ Bağışı; Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten
sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve
bunu belgelendirmesidir.
Organ ve Doku Bağışı hakkında bilgi almak istiyorsanız hastanemizin 5.katında
bulunan organ bağışı birimine başvurabilirsiniz.

HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastalar şikayetlerini; Sağlık Bakanlığı Web Sayfası
•
(www.saglik.gov.tr)
• ALO 184 SABİM (Sağlık Bilgi İletişim Merkezi) hattından
yapabilmektedirler.
• Hastanemizde Hasta Hakları Birimi giriş kattadır..
En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme
hakkıdır. Hastanemizde "Hekim Seçme Uygulaması"
başlatılmıştır.
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YEMEKHANE
Acil servis, Poliklinik ve yataklı servislerde hizmet veren çalışanlarımız 6. Katta mevcut
olan yemekhaneden yaka kartları ile yemek alabilmektedirler.
TEKNİK SERVİS
Hastane bünyesinde meydana gelen cihaz arızaları ve yapılması istenilen tadilatlar ilgili
personelce birimlerde bulunan evraklarla Hastane Otomasyon Sistemindeki "Arıza Formu"
doldurularak teknik servis birimine iletebilirler.
OTOPARK
Otoparkımız mevcut olup , sizlere bu konuda sorun yaratmayacaktır.

EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU (6.katta bulunmaktadır.)
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HASTANEMİZDEKİ MEDİKAL BİRİMLER
1.AMELİYATHANE
Hastanemizin ( 5. ) katkında yer alıyor. Ameliyathane içinde 3 ameliyathane odası, personel dinlenme
odası, malzeme odası, cerrahi el yıkama ünitesi, personel giyinme odası mevcuttur.
2.DOĞUMHANE
Hastanemizin ( 5. ) katında yer alıyor. 3 müşahede yatağı ve2 adet doğum masası mevcuttur.
3.ACİL SERVİS
Hastanemizin ( zemin ) katında yer almaktadır, müşahede odası, muayene ve resüsitasyon odası,
pansuman ve enjeksiyon odası, acil doktor dinlenme odası ve güvenlik acil servis içinde yer alır.
4.KLİNİKLER
3.ve 4. kat olmak üzere 2 adet servis bulunuyor.
5.RADYOLOJİ BİRİMİ
Hastanemizin (zemin ) katında yer alıyor. Birimde;
 Rontgen
 MR
 Tomografi
 Mamografi
 Ultrason ,bulunmaktadır.
6. LABARATUVAR BİRİMİ
Hastanemizin ( Zemin) katında yer almaktadır. Ünitemiz içerisinde ;
 Mikrobiyoloji laboratuarı bulunmaktadır.
7.POLİKLİNİKLER
Hastanemizin ( 1.ve2. ) katında yer almaktadır.
8.STERİLİZASYON BİRİMİ
Hastanemizin (-1.katında)bulunmaktadır.Ameliyat odalarından gelen ameliyat setleri, spanç, tromel,
çamaşırhanede yıkanmış, kurutulmuş, katlanmış, yeşil kumaş malzemeleri ve kliniklerden gelen tüm
steril edilebilecek malzemelerin paketlenmesi, tarihlendirilmesi, kayıt altında tutulması, gelen giden
malzemelerin teslimat kayıtlarının tutulması, biyolojik test, hava sızıntı testi ve bowiedick testler ile
kontrol altında tutulan, otoklav ve etilen oksit odalarının nem ve ısı kontrolleri yapılıp, kayıt edilmesi
işlemlerinin yapıldığı birimdir.
9.YOĞUN BAKIMLAR
Hastanemizin (5.)katında; 5 yataklı Genel YB ve 6 yataklı Yenidoğan YB , 3.katında 1yataklı
Koroner YB yer alıyor.
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HASTANEMİZDEKİ KOMİTELER
1.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amacıyla sürveyans takipleri yapar. Hasta ve çalışan
güvenliği açısından sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar. Çalışanların
sağlık kartları bu birim tarafından tutulup saklanır. Hastanemizde meydana gelen enfeksiyon ile
ilgili olayların takibini yapar.
2.EĞİTİM KOMİTESİ
Hastanemiz tarafından verilecek olan bütün eğitimlerin planı yapılır. Verilen eğitimlerin takibini
yapar.
3.TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, hastane altyapı güvenliğinin sağlanması, can
ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, atık yönetimi çalışmaları,
tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
tehlikeli maddelerin yönetimini sağlar.
4.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla
hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sağlar
5.ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği
kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin
belirlenmesini sağlar.
6.KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
Hastanemizin transfüzyon politikalarını belirler ve ‘transfüzyon sonrası istenmeyen durum’ vakalarını
komitede inceler.
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ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR
Delici ve kesici alet yaralanmalarına ilk olarak temas bölgesi sabunlu su ile iyice yıkanır.
Pansuman yapıldıktan sonra delici ve kesici alet yaralanmaları bildirim formu doldurulup
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine teslim edilir.
Kan ve vücut sıvılarıyla temas halinde Kan ve Vücut Sıvılarıyla Yaralanma Bildirim
Formu doldurulup Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine teslim edilir.
Lütfen eldiven ile klinik dışında dolaşmayınız. (kapı kolu, telefon, kalem temas etmeyin).
Koruyucu Önlükler ile klinik dışına çıkmayınız.
Hepatit B aşılanma durumunuzu veya aşılama çizelgenizi kan sonuçlarınızla enfeksiyon
hemşirenize bildiriniz.

EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU KULLANIMI
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SORUMLU LABORATUVAR TEKNİSYENİ GÖREV VE YETKİLERİ
Unvanı : Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
İdari Olarak Bağlı Olduğu Birim: Başhekim
Bağlı Çalışanlar : Teknisyen , personel
Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:
 Sorumlulukları Laboratuar işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışma düzeninin
oluşturulmasında bölüm sorumlu hekimine yardımcı olmak. Görevleri : Laboratuarda
çalışan teknisyenlerin mesai listesini hazırlamak ve teknisyenlerin bölüm rotasyonunu
takip etmek.
 Bölümde eksik olan malzemelerin teminini sağlamak.Bölümün temizlik ve düzenini kontrol etmek.


Kitlerin zamanında işlem yapabilmesini sağlamak. Temizlik personelinin hasta
sirkülasyonunda yönlendirmesini yapmak. Teknisyenlerin izinli olduğu durumlarda
teknisyen görevini yapmak. Laboratuarda yaşanan sorunlarla ilgili bölüm sorumlu
hekimine yok ise idarecisine önerilerde bulunmak ..



Preanalitik-Analitik-Postanalitik hataları tespit etmek ,tespit edilen hatanın
bildiriminin yapılmasını sağlamak.
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MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI işleyişi
 Nöbeti tutan laboratuvar teknisyeni, hastaların numunelerini bitirdikten sonra cihazların
durumu hakkında gündüz mesaiye gelen arkadaşına cihazlar, malzemeler, numunelerle
ilgili bir problem var ise bilgi verir.
 Gündüz mesaiye gelen laboratuvar teknisyeni, cihazların ve malzemelerin durumunu
kontrol ederek mesaiyi devralır ve cihazların bakımını yaparak kontrollerini çalışır,
laboratuvar kontrol sonuçları hakkında bilgi verir.
 Cihaz kontrol, kalibrasyon, günlük bakım ile ısı takip ve temizlik formlarını doldurur.
 Numuneleri teslim aldıktan sonra otomasyon sistemi üzerinden numune kabul işlemi
yaparak çalışmaya başlar. Numune kabul-red kriterlerini değerlendirerek numunelerle
ilgili test çalışılır. Red edilen numuneler, tekrar edilen testler ve panik değerler için ilgili
formlar doldurulur.
 Gündüz çalışma esnasında, yemek aralarında vb. gereken durumlarda tüm çalışanlar
birimlerini tam olarak boş bırakmazlar. Nöbetleşe çalışırlar. Başhekimliğin ön gördüğü
saatlerde mesai başlangıcı ve bitişi belirlenir ve mesai devri yapılır.

Nöbet Çalışması:
 Nöbete gelen teknisyen cihazları ve malzemeleri kontrol ederek nöbeti teslim alır.
 Hemogram için nöbet devir teslimlerinde ve rutin biyokimya ve kardiyak testler için
haftasonu ve resmi tatillerde günlük kontrol ve cihaz bakımlarını yaparak bakım ve
kontrol formlarını, ısı takip ve temizlik çizelgelerini doldurur.
 Numuneleri teslim aldıktan sonra otomasyon sistemi üzerinden numune kabul işlemi
yaparak çalışmaya başlar.
 Numune kabul-red kriterlerini değerlendirerek numunelerle ilgili testin çalışmasına
başlanılır.
 Red edilen numuneler, tekrar edilen testler ve panik değerler için ilgili formlar doldurulur.
 Nöbetlerdeki panik değerler için panik değer bilgilendirmesini laboratuvar çalışanları
talimatlara uygun şekilde yapar.
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NÖBETE ÇAĞIRMA:
Nöbetçi laboratuvar teknisyeni görevdeyken hastalanır, önemli bir nedendenle görev
yapamayacak ya da nöbeti bırakmak durumunda kalır ise sorumlu laboratuvar teknisyenini
bilgilendirilmelidir.
Nöbetine gelmeyen veya gelemeyecek durumda olan laboratuvar çalışanı yerine laboratuvar
sorumlusu yeni bir nöbetçi görevlendirir.
Göreve çağrılan laboratuvar teknisyeni önemli bir mazereti yok ise gelmekle yükümlüdür.
HASTANEMİZDE
24 saat acil laboratuvar hizmeti, 08:00 ila 17:00 saatleri arasında Rutin laboratuvar hizmeti
verilmektedir.
HASTANEMİZDE ÇALIŞILAN TAHLİLLER
Tam kan sayımı (CBC):
18 Parametre
WBC
MPV
RBC
PCT
HGB
PDW
HTC
%LYM
MCV
%MON
MCH
%GRA
MCHC
#LYM
RDW
#MON
PLT
#GRA
Serolojik testler:
Brucella Lam Agglütinasyon testi (Rose bengal) Brucella Agglütinasyon testi,SALMONELLA
Hbs AG Testi, Anti HBS Ab testi, HCV, HIV testleri çalışılmaktadır.
Mikroskopik Bakılar:
İdrarmikroskobikbakı,
KÜLTÜR
ANTİBİYOGRAM
(KAN,İDRAR,
BOĞAZ VB…)
Biyokimya laboratuarında çalışılan testler:(ACİL DURUMDA HASTANEMİZDE
ÇALIŞILANLAR)
ALT
ALBUMIN
ALP
AMİLAZ
T.BİL
DEMİR
UIBC(demir bağlama)
FOSFOR
GGT
CA
URE
CHOL
CK
CREA
TG
ÜRİK ASİT
TP
AST
NA
GLUKOZ
CL
31 / 70

ÖZEL ÇINAR HASTANESİ
ORYANTASYON REHBERİ
(Teknisyen/Tekniker)

LABORATUAR GÜVENLİĞİ
LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR
Laboratuvar çalışanlarının sağlığı için tehdit teşkil eden ajanların kaydı ve izlenmesi gereklidir. Çok tehlikeli
madde sınıfındaki ajanların laboratuvarda kilit altında muhafazası gereklidir. Bu maddelere erişim kontrol
altında tutulur. Laboratuvarda çalışırken tüm güvenlik kurallarına uymalı ve uygun laboratuvar kıyafeti
giyilmelidir. Amaca uygun KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman: eldivenler, maskeler, göz/yüz koruyucular, çalışma
giysisi) kullanılmalıdır. Toksik, enfeksiyöz veya radyoaktif materyal bulunan laboratuvarlarda yiyecek içecek
yememeli ve bulundurulmamalıdır. Yemek ve içmek için sadece belirlenen alanlar kullanılır. Asla ağızla
pipetleme yapılmamalıdır. Bunzen bekleri, cihazlar ve keskin uçlu aletler kullanılmadığı zaman kapatılmalıdır.
Laboratuvara, laboratuvar çalışanları dışında giriş çıkış yasaktır. Laboratuvarda sigara içilmez.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
Laboratuvarda bulunan malzemeler, tetkik için kullanılan kimyasallar ve numune olarak alınan tıbbi
materyaller risk grubuna göre dört ana grupta toplanır.

1-KİMYASAL MADDELER
Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler uluslararası standart uyarı sembolleriyle etiketlenmelidir.
Kimyasal maddeler zeminde olmayacak şekilde güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Zararlı kimyasallar asla
lavabolara dökülmemelidir. İstenilmeyen zararlı kimyasal atıklar uygun taşıyıcılarda toplanmalıdır.
Kimyasallara Maruz Kalındığında Alınacak Önlemler:
Kimyasal maddelere, solunuma, yutma, iğne batması ve hasarlı deriden geçiş yoluyla maruz kalınabilir. Bu
tip durumlarda alınabilecek önlemler şunlardır:
a) Soluma yoluyla alınan bazı kimyasal maddeler için laboratuvarlarda yeterli havalandırma
bulundurulmalıdır.
b) Çalışma yapılırken reaksiyona girecek maddeler bir arada kullanılmamaya çalışılmalıdır.
c) Eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
d) İğne batması durumunda Olay Bildirim Formu doldurularak E.K.K.H bildirilmelidir.
e) Kimyasal dökülme durumunda yapılacaklar:
Göze temas durumunda göz bol su ile yıkanır. Vücuda temas durumunda vücut bol su ile yıkanır. Yere
döküldüğü zamanda dökülen kimyasalı nötralize edecek kimyasallar kullanılır. Kimyasal maddelere maruz
kalma daha ileri aşamada ise acil servise başvurulur.
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2- YANICI PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER( YANGIN GÜVENLİĞİ)
Laboratuvardaki yangın söndürme aletlerinin Periyodik kontrolleri takip edilmelidir. Yangın durumunda
yapılacak acil işler için personel eğitimi olmalıdır. Acil yangın çıkışları, yangın söndürme tüplerinin kullanımı,
alarmların nerede bulunduğu, tahliyede birincil ve ikincil öncelikli olanların neler olduğu vb. hakkında
bilgilendirilmelidir.. Laboratuvar yangınlarını önlemek için:
- Kontrolsüz kimyasalların reaksiyonları, yerleri ve saklama koşulları
- Elektrikli ısıtıcılar
- Arızalı cihazlar
- Elektriksel devrelere aşırı yüklenme vb. konularda tüm laboratuvar çalışanları dikkatli olmalıdır.
Gerektiğinde yetkili kişiler zaman geçirilmeksizin uyarılmalıdır.
Yangın anında patlayıcı madde, cihaz ve kimyasallar uzaklaştırılmalıdır. Yangın bölgesindeki kapılar
kapatılmalıdır.
3- ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Elektrik kabloları ve bağlantılarının olduğu her yerde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.Elektrik
kazalarına karşı alınabilecek önlemler şunlardır:
lektrikli aletlerin çıplak kabloları derhal değiştirilmeli.

en cihazlar bulundurulmalıdır.

sorun
çözümlenmelidir.
4- BİYOLOJİK GÜVENLİK
Tanılarına veya öngörülen enfeksiyon durumuna bakılmaksızın mikroorganizmaların bulaşma riskini azaltmak
için standart önlemler geliştirilmiştir.
- Ellerin yıkanması
- Eldiven kullanılması
- Göz koruyucu (gözlük) kullanılması
- Laboratuvar önlüğü kullanılması
- Laboratuvarın temiz kullanılması
- İğne batmasına karşı korumadır.
Konteynerler ve Etiketler:
- Her atık kabı her zaman etiketlenmeli, kimyasalı ve miktarı belirtilmeli.
- Atık kabında birbiri ile uyumlu kimyasalların bulunmasına dikkat edilmeli.
- Madde ekleme ve çıkarılması dışında bu kaplar her zaman kapalı tutulmalı.
Pipet ve Pipet Uçları: kontamine olmayan plastik ve cam pipetleri ve pipet uçları kırık cam toplama kabına
konulmalı
- Atık toplama servisi eğer bu atıklar normal çöpe dökülmüş ise toplama yapmamalıdır.
Biyolojik Atık Kapları:
- Kesici ve delici atıklar için atık kabı bulunmalıdır.
- iğne uçları ve lansetler için sharp-box kullanılmalıdır.
- Plastik atık torbaları temin edilmelidir.
- Atıkların toplanması belli bir düzen altında organize edilmelidir.
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4. TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON
Temizliğe ve laboratuvar düzenine mutlaka uyulmalı ve kullanılan malzemeler tekrar yerli yerine konmalıdır.
Laboratuvarda hijyen şartlarına uyulmalıdır. Özellikle kan ve kan ürünleri ile yapılan çalışmalarda enfeksiyon
riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Derideki küçük çatlaklarda ve kültür ekim yerlerinde solunum
yoluyla enfeksiyon kapmak mümkündür. Bu yüzden rutin çalışmalarda eldivenli çalışılmalıdır. Şüpheli temas
durumunda eller uygun antiseptiklerle yıkanıp gerekirse bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.
Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş içinde sıvı bulunan temizlenecek cam malzemeler
lavaboya konulmalı masa üzerinde bırakılmamalıdır. Laboratuvarımız için hazırlanmış birime ait özel
laboratuvar temizlik talimatı gereğince
1. Laboratuvarda önlük kullanılır.
2. Hastalara müdahale ederken eldiven giyilir.
3. Enjektörler enjektör kutularına, tıbbi atıklar kırmızı atık torbalarına atılır. Tüm laboratuvar atıkları yerinde
ayrıştırılarak enfeksiyon komitesinin kabul ettiği şartlara uygun olarak KIRMIZI, MAVİ, SİYAH poşetlere konur.
4. Yer temizliği için uygun dezenfektan veya % 1 sulandırılmış % 10 ‘luk sodyum hipoklorit kullanılır.Bu işlem
güne başlarken , gün bitiminde ve gerekli oldukça yapılır.
5. Evyenin temizliğinde daha değişik olan 1:10 sulandırılmış % 10 ‘luk sodyum hipoklorit veya uygun
dezenfektan kullanılır.
6. Kan alımı esnasında kan bulaşı olması durumunda temizlik personeline haber verilir. Dökülen yüzey kuru
bir bez veya kağıt ile kabaca silinir. Silinen yüzeyin üstüne uygun dezenfektan veya 1:10 sulandırılmış % 10
‘luk sodyum hipoklorit eklenmiş bir pamuk veya bez konur. Zeminde > 20 dakika bekletilir.
7. Kimyasal maddeler kullanılırken eldiven giyilir. Uygun şartlarda kullanılır.
8. Tüm laboratuvar personeli düzenli yıllık hepatit, HIV taramalarına devam eder aşı takvimlere uyar.
9. Laboratuvar cihazlarının sıvı atık kaplarına her sabah 1:10 oranında çamaşır suyu konur. Gün sonunda bu
atık kapları dökülür.
10. Laboratuvarda el yıkama kurumumuzca hazırlanmış el yıkama talimatı uyarınca yapılır.
11. Kültür plakları otoklav aracılığıyla dekontamine edildikten sonra atılır.
5. LABORATUVARDA TEHLİKE KAYNAKLARI:
Biyolojik (bakteriler, mantarlar, virüsler, parazitler) Kimyasal (tozlar, gazlar, buharlar, çözücüler) Fiziksel
(elektrik, alev, radyasyon, basınç, cam malzeme)
6. LABORATUVARDA ALINACAK ÖNLEMLER
kimyasalların yok edilmesi-azaltılması, izolasyon, havalandırma, temiz çalışma ortamı, depolama, düzgün
en, kişisel koruyucu ekipmanlar)

7. LABORATUVARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI:
bulundurmayın ve tüketmeyin.
rı düzenli

bırakılmalıdır, İş önlükleri ve giysileri ile yemekhane, toplantı salonu, dinlenme odası, depo gibi yerlere
gidilmemelidir.
Önlükler hastanede yıkanmalı, ütülenmeli, eve götürülmemelidir. Eldiven kan ile temas olasılığı bulunan her
durumda (kan alma, parmak delme, mukoza muayenesi, her türlü cerrahi girişim, kan torbası ve tüplerini
açma v.s.) giyilmelidir. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilir. Eldiven takılı iken kesinlikle temiz
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yüzeylere dokunulmaz. Eldivenler tek kullanımlıktır, yıkamaya veya dezenfekte etmeye kalkışılmaz. Eldiven
İşi bittiğinde tıbbi atık torbasına atılır ve eller yıkanılır. Maske ve gözlük; Çalışma ortamına ve işin özelliğine
göre ve tek kullanımlık olarak giyilir.
yerler uygun dezenfektan veya 1/10 çamaşır suyu i

kalemleriniz
tutmayın, malzemenin boyutuna göre bir ya da iki e
d içeren bir solüsyon
hazırlarken asidi yavaş ve sık sık karıştırarak suyun üzerine ekleyin. Hiçbir zaman konsantre asid üzerine su
herhangi bir şekilde deriniz ya da bir yeriniz kimyasalla temas ederse; en az 15 dk soğuk suyla yıkayın (HF - 5
dk yıkama + kalsiyum glukonat jel, >%10 fenol – yıkama + polietilen glikol, alev alabilen katı kimyasallar –
fırçalama + yıkama)
yıkamaya devam ederken bulaş olmuş tüm giysileri çıkarın; t-shirt ya da kazakları çıkarırken gözle temas
etmemesine dikkat edin
derinizi yıkamak için herhangi bir solvent kullanmayın; solventler doğal koruyucu yağları uzaklaştırarak
tahrişe neden olabilir
labaratuvar sorumlusuna haber verin

nötralize edin (asidler için Na2CO3, bazlar için borik asid) + emdirin
sabun ve suyla temizleyin
lab sorumlusuna haber verin
sıçrama olursa; gözünüzü en az 15 dakika suyla yıkayın
yıkamada gözünüzü ellerinizle sabitleyerek açık tutun ve göz bebeğinizi devamlı hareket ettirerek suyun tüm
göze yayılmasını sağlayın
su akışını burun kökünüze hedeflerseniz kimyasalın uzaklaştırılması daha etkin bir şekilde
gerçekleştirilecektir.
üpleri, gaz çıkışlarını
kapatın o muslukları kapatın o kullanılmayacak fişleri prizlerden çekin o klima, v.b. gibi aletleri kapatın o eksik
ya da bozuk malzemeleri işaretleyin, not alın o çalıştığınızı yüzeyleri ve aletleri temizleyin o laboratuvar
önlüğünüzü ortamda bırakın o ellerinizi yıkayın o laboratuvar kapılarını kapamayı ve kilitlemeyi unutmayın
8.LABORATUARDA:
1. Çalışma alanlarında yemek, içmek, sigara içmek, makyaj yapmak. 2. Çalışma alanlarına ziyaretçi kabul
etmek. 3. Çalışma alanlarındaki dolaplara yiyecek-içecek koymak . 4. Kanlı materyale dokunmak . 5. Ağız,
göz, muköz membranlara dokunmak. 6. Kanlı materyali evsel atık kabına atmak. 7. Ağızla pipetleme yapmak.
8. Çalışma sırasında yüzük, kolye, bilezik vs. gibi takılar takmak YAPILMAMASI GEREKEN uygulamalardır..
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BİYOTEHLİKE!

E: Patlayıcı
Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren
kimyasallardır. Ateşe yaklaştırıldıklarında
patlayabilirler.

Bir Güvenlik Vakası

Xi: Tahriş Edici
Özelliği: Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani,
uzun süreli veya tekrarlı teması iltihaplara yol açabilir.
Önlem: Göz ve deriyle temasından kaçınılmalıdır.

Önlem: Ateşten, ısıdan, darbeden, sürtünmeden
uzak tutulmalıdır.

F: Şiddetli Alev Alıcı
Özelliği: Parlama noktası 21 ºC nin altında olan
“kolay alev alan sıvılar ile kolay tutuşan katıları”
belirtir.

Xn: Zararlı
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle temas
ettiği durumda sağlığa zarar verebilir.
Önlem: İnsan vücuduyla teması engellenmelidir.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı
kaynağından uzak tutulmalıdırlar.

F+: Çok Şiddetli Alev Alıcı
Özelliği: Alevlenme noktası 0 ºC nin altında,
kaynama noktası maksimum 35 ºC olan sıvılardır.
Normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı
olan gaz ve gaz karışımlarıdır.
Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı
kaynağından uzak tutulmalıdırlar.

O: Yükseltgen
Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı
madde ile temas etmeseler bile patlayıcı özelliği olan
yükseltgen maddelerdir. Diğer yükseltgenler ise,
kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında alev
alabilirler.
Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdırlar. Bu tür
maddeler alev aldıktan sonra müdahale etmek zordur.

36 / 70

ÖZEL ÇINAR HASTANESİ
ORYANTASYON REHBERİ
(Teknisyen/Tekniker)

T: Zehirli
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve
deriyle temas ettiği durumda sağlığa zarar
verebilir hatta öldürücü olabilir.
Önlem: İnsan vücuduyla teması engellenmeli,
aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır

T+: Çok Zehirli
Özelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriyle temas ettiği
durumda sağlığa zarar verebilir hatta öldürücü olabilir.
Önlem: İnsan vücuduyla temasından kaçınılmalıdır. Temas
edilmesi halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

C: Aşındırıcı
Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.
Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel
önlem alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi halde
tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

N: Çevre için zararlı
Özelliği:: Bu tur maddelerin ortamda bulunması, doğal dengenin
değişmesi acısından ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar
verebilir.
Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tur maddelerin toprakla ve
çevreyle teması engellenmelidir.
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LABORATUAR KALİTE KONTROL TALİMATI
1.AMAÇ
Laboratuarda çalışılan testlerle ilgili olarak yapılan eksternal ve internal kalite kontrol
programlarının düzenlenmesidir.
2. KAPSAM
Bu talimat Çınar Hastanesi Laboratuvarında uygulanacak kalite kontrol faaliyetlerini kapsar.
3.SORUMLULAR
Laboratuvar birim sorumluları ve birim çalışanları
4.3. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI:
4.3.1.External Kalite Kontrolleri:
* Katılmak istenilen eksternal kalite kontrol programları bölümce tespit edilir
* Dahil olunan programa ait örnekler geldiğinde laboratuvara iletilir.
*Laboratuvarda teslim alınan örnekler işleme alınır.
* Örnekler Laboratuvarın çalışma programı içinde, çift numune olarak çalışılır.
* Çalışmanın sonuçları ilgili uzman ve bölüm sorumlusu tarafından değerlendirilir.
* Sonuçlar bizzat ilgili uzman ve/veya bölüm sorumlusu tarafından internet aracılığı ile gönderilir.
* Dış kalite kontrol işlemleri sonunda elde edilen değerler karşılaştırılır.
* Uygunsuz sonuçlar için pre-analitik post-analitik problemlerin kaynağı araştırılır.Bu sorunların
düzeltilmesi için düzenleyici faaliyetler yapılır.
* Yılda en az iki kez dış kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi için toplantı yapılır.
4.3.2.İnternal Kalite Kontrolleri:
* Bölümde kullanılan cihazlardan otoklav, pastör fırını, etüv, buzdolabı, vorteks, santrifüj, su
banyosu, terazi ve mikroskopların bakımı ve kalibrasyonları yetkili firma tarafından yapılmaktadır.
Kayıtları ilgili firmada ve laboratuarımızda dosyalanarak saklanmaktadır.
* Laboratuarımızda bulunan kit karşılığı cihazların (Nefelometri cihazı, Kan Kültür cihazı, Mikro
Elisa ve Makro Elisa cihazları, İmmunoenzimatik test cihazları) periyodik bakımları yetkili firma
tarafından yapılmaktadır, cihaz kullanıcıları haftalık periyotlarda cihazlarda kullanılan kitlerin
kalibrasyon ve kontrollerini çalışacaktır. Kayıtlar cihaz dosyalarında saklanacaktır.
* Kültür için aylık standart suşlar ile kalite kontrolleri yapılır. Kayıtlar, deftere kaydedilecektir.
* Besiyerleri için her dökümden %1-5 kadar örnek 37 ºC etüvde 48 saatlik inkübasyona alınır. Üreme
olmaması hedeflenen kalite amacıdır. Kayıtlar, deftere kaydedilir.
* Günlük kontroller sırasında beklenen sonuçların dışında sonuç elde ettiğinde sorun araştırılır.
* Bölüm sorumlusuna haber verilerek önleyici ve düzenleyici faaliyetler yapılır. Gerekiyorsa cihazın
teknik servisinden yardım istenir.
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SORUMLU ANESTEZİ TEKNİSYENİ GÖREV VE YETKİLERİ


Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına
göre uygulamak uygulatmak ve doğru uygulanması için gerekli ortamı hazırlamakla
yükümlüdür
 Tıbbi sarf malzemeler, kırtasiye vb. malzemelerin istemelerinin yapılmasını, ilgili yerlere
onaylatılması, malzemenin kabulu ve sayımını yapar.
 Eczaneden ilacların alınması, sayılması ve tüm kontrollerinin yapılmasını sağlar. Miyadı
dolan ilaçların tutanağının tutulup ilgili yere teslimini ve imha edilmesini sağlar
Uyuşturucu ilaçların kimsenin ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesini sağlar.
 Günlük çalışma düzenini planlar ve takip eder. Ünitesinin temiz ve düzenli kalmasını
sağlar
 Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar.
 Anestezide kullanılan bütün araç - gereçlerin temizliği ve sterilizasyonunu takip eder
 Anestezi cihazından monitör, merkezi, sistem v.b. gereçlerin takibini yapar.Lüzumu
halinde Arıza Bildirim Formu doldurularak Teknik birime bildirir
 Personel izinleri, haftalık nöbet listesi ile nöbet değişikliklerini ayarlar
 Çalışan sorunları, istekleri ile yönetim arasındaki koordinasyonu sağlar
personellerin ,kılık kıyafetini , mesaiye geliş gidiş saatlerini düzenlemek ve takip etmek

ANESTEZİ TEKNİSYENİ GÖREV VE YETKİLERİ

e)Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde , sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında
anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
f)Anestezi sırasında hastaya ilişkin kayıtları tutar.
g)Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
ğ)Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim
edilmesine yardımcı olur.
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ÖZEL ÇINAR HASTANESİ
ORYANTASYON REHBERİ
(Teknisyen/Tekniker)

ACİL DURUM KODLARI
BEYAZ KOD :1111

1. AMAÇ:
Hastanemiz hasta ve personelinin karşılaşacağı adli vaka, afet durumu v.b. olaylarda alınacak
güvenlik önlemlerini, uygulanacak stratejileri belirlemek.
2. KAPSAM:
Hastane personeli, hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçiler.
3. TANIMLAR
4 . UYGULAMA
4.1. Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya
da taciz olaylarında 1111 aranarak olayın yeri net şekilde tarif edilir ve yardım istenir.
4.2. Olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
4.3. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise tüm kuvvetlerin olay yerine sevki sağlanır. Olaya
sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
4.4. Adli vakalarda Polis Karakoluna haber verilir. Polis gerekli işlemleri yapar.
4.5. Güvenlik personeli bölgedeki suç aletlerini, dokunulmadan muhafaza eder, bölgeyi gerekli ise
güvenlik şeridi ile çembere alır ve oradaki güvenliği artırarak en iyi şekilde koruma sağlar.
4.6. Güvenlik personeli genel kolluk kuvvetleri bölgeye intikal ettikten sonra kolluk kuvvetlerine
yardımcı olur, olayları ilgili kişilere gördüğü kadarıyla aktarır, gerekirse savcılıkta ifade verir ve
şahitlik yapar.
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4.7. Yaşanan olumsuzluğun durumuna göre Mavi kod çağrısı da yapılabilir. Bu durumlarda mavi kod
talimatı uygulanır.
4.8. Hastaneye ait tüm çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilir ve beklenmedik
durumlarda yetkililerin talimatı ile çıkışlar kapatılır.
4.9. Şüpheli şahısların dedektörle üst aramasını yapar, karşı gelenleri kolluk kuvvetlerine bildirir.
4.10. Hırsızlık ve sabotaj durumuna karşı hastanenin tüm birimlerini düzenli olarak dolaşarak
güvenliği sağlar.
4.11. Tüm hastane personeli her türlü beklenmedik duruma karşı, hasta / refakatçi / ziyaretçilerin
ellerinde bulunan poşet, paket gibi içeriği belli olmayan eşyayı kontrol eder..
4.12. Beklenmedik bir durumla karşılaşan, beyaz koda maruz kalan personel için beyaz kod ekip
sorumlusu “Vaka bildirim formu” doldurarak, kalite yönetim birimine gönderir, kalite yönetim birimi
çalışan güvenliği komitesine sevk eder.
4.13. Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili
incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet yapmak üzere üst
yönetime rapor sunar.
4.14. Üst yönetim alınan kararlar doğrultusunda çalışan personele gerekli desteğin verilmesini sağlar.
4.15. Sağlık Bakanlığı ALO 113 BEYAZ KOD bildirim formu 1 ‘in eksiksiz olarak doldurulması
sağlanır.
4.16. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafındanda direkt 113 numaralı telefona bildirim
yapabilmeleri konusunda bilgilendirilir.

Beyaz kod ekibi kimlerden oluşur?
Beyaz kod müdahale ekibi:
Beyaz Kod çağrısı yapıldığında; En yakın güvenlik görevlisi olay yerine en kısa sürede intikal
eder.
Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
Adli olaylarda polise haber verilir.(Gerek görülürse Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek
suretiyle teslim edilir.)
Hastane güvenlik görevlisi gerekli işlemleri yapar.
Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri
ve Başhekim tarafından imza altına alınır ve Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili
incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyet yapmak
üzere üst yönetime rapor sunar.
Gerek görülürse olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır.
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113 İhbar Hattı: Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını
izlemek üzere kurulmuştur. Böyle bir olay gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal
“113” numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı
olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi gereklidir.
Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim
yapılabilecektir.Beyaz kod olay gerçekleştiğinde www.beyazkod.saglik.gov.tr internet adresinden
bildirim formları kısmına girilerek, bildirim formu1 ve bildirim formu2 doldurulacaktır.
Beyaz Kod Ekibinin Eğitimi:
Kalite yönetim direktörü tarafından her dönem, beyaz kod ekibine ve bütün personele beyaz
kod eğitimi verilir. Beyaz kod uygulamasına yönelik her dönem en az 1 kez tatbikat
yapılarak, tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur.
İlgili Dökümanlar
Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

ACİL DURUM KODLARI

MAVİ KOD :2222
1.0 AMAÇ:
Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla bir hasta ya da kurum personelinin
solunumsal veya kardiyak arresti durumunda hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel
tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir
yöntem belirleyip sorumlu ekibin en ısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.

2.0 KAPSAM:
Bu Prosedür hastanede hastaların veya sağlık personelinin yaşama döndürülme hizmetlerinin
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
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3.1 TANIMLAR:
3.2 Kardiopulmoner arrest : Dolaşım ve solunumun ani ve beklenmeyen durmasıdır ve bu durum
potansiyel olarak geri döndürülebilir. Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arrestte
nabız yoktur. Kardiyak arrestin üç önemli mekanizması asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız
elektriksel aktivite olarak sayılabilir. Kardiopulmoner arrest belirtileri, bilinç kaybı, solunum durması,
nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur.
3.3 CPR : (Kardiopulmoner resüstasyon) Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak
çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan tedavi
yaklaşımlarıdır.
3.4 Temel Yaşam Desteği (TYD) : Basit havayolu araçları dışında araç-gereç kullanılmaksızın
havayolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir.
3.5 İleri Yaşam Desteği (İYD) : Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak
kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakeal entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç
tedavilerini kapsar.
3.6 Defibrilasyon : Ventriküler fibrilasyon ya da nabızsız ventrüküler taşikardide kalbe elektrik akımı
verilerek çalışmasının sağlanmasıdır.
3.7 Mavi Kod : Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin
olay yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. Mavi
kod durumu, doktor ve hemşirelerden oluşan özel donanımlı mavi kod müdahale ekibine anlık olarak
iletilir.
3.8 Mavi Kod İletim Noktası : Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine en kısa zamanda
ulaşılmasını sağlayan ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmış bulunan dâhili telefondur.
Mavi Kod İhbar Numarası: Mavi kod durumunda “2222”olarak önceden tanımlanmış olan dâhili
telefon numarasıdır.
4.0 SORUMLULAR






Mavi Kod Ekibi
Mavi kod durumunun olduğu birimin çalışanları
Hastane Tıbbi Direktörü
Hastane İdari Sorumlusu
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
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5.0 TEMEL İLKELER:








CPR ve İYD’ de en önemli hedef, yaşamsal organların korunması ve fonksiyonlarının idamesidir.
Mavi kod durumu müdahalesinde zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının
uyumlu bir şekilde sürdürülmesi için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder.
Temel ve ileri Yaşam Desteğine yönelik yapılan organizasyonun devamlılığı 7 gün, 24 saat
sağlanır.
Arrest oluştuğu anda hasta yakınındaki CPR eğitimi almış olan kişiler, temel yaşam desteği
işlemini başlatmakla yükümlüdür.
İleri yaşam desteği, bu konuda eğitim almış olan mavi kod müdahale ekibi tarafından yapılır.
Mavi kod müdahale ekibi gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resüstasyonu sürdürür.
Acil arabaları ve resüstasyonda kullanılan tüm ekipmanın, tüm servislerinde standart olarak
düzenlenmesi sağlanır.
Hastanede çalışan tüm hemşire ve doktorların temel yaşam desteği konusunda yılda bir periyodik
eğitim almaları gerekir.

6.1 UYGULAMA:
6.2 Mavi kod nedir ?
Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere
gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR)’ un yapılabilmesi için deneyimli
ekibe hızla haber verilmesini sağlayan ve ekibin olay yerine en hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı
erken uyarı sistemidir. Mavi kod çağrısını yapan kimse hastaya ileri müdahale yapılıncaya kadar geçen
sürede bulunduğu yerde acil temel yaşam desteği vermekle sorumludur.
6.3 Mavi kod sistemi nasıl aktive edilir?
Hastanemizde Mavi Kod sistemi anons üzerinden yapılandırılmıştır. Mavi kod gereksinimi olduğunda
en yakın dahili telefondan 2222 nolu telefon aranır, ilgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Mavi Kod
durumu için anons yapılmasını ister, santral görevlisi hiç zaman kaybetmeden Mavi Kod durumu
olduğu yeri anons geçer.

Mavi Kod durumu olduğunda, Mavi Kod durumunu bildirecek ve anons yapacak kişilerin iletişim
içeriği aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır;
ÖRNEK;
Mavi Kod durumunu bildiren kişi : 3.kat 301 nolu oda Mavi Kod Durumu (2 kere)tekrar eder.
Santral Görevlisi : Dikkat Dikkat 3.kat -301 nolu oda Mavi Kod (10 saniye arayla 2 anons yapılır )
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6.3 Mavi kod çağrısı kimler tarafından yapılmalıdır?
Mavi kod çağrısı ilgili bölümdeki doktor ya da diğer sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Doktor
ya da diğer sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda hastanenin diğer çalışanları tarafından
yapılabilir.
6.4 Mavi kod çağrısı ne zaman yapılmalıdır?
Hastanın ilk önce bilinç durumu değerlendirilir.Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra hastanın AHava yolu B-Solunum C-dolaşım kontrolü yapılır. Hastanın boynunun ve omurgasının hareket
ettirilmemesine çalışılır. Bilinç kontrolü sonrası hava yolu değerlendirilir.
Havayolu açık hastanın solunumu değerlendirilmelidir. Solunum desteği gerekliliği
değerlendirildikten sonra nabız kontrolü yapılmalıdır. Yukarıdakilerin herhangi birisinde (bilinç, hava
yolu, solunum, nabız) sorun olan hasta için mavi kod çağrısı yapılır.


Hastanın yatak başı yere paralel duruma getirilir ayrıca hasta yatak başlığı çıkartılır ve odanın
ortasına doğru 20 cm çekilir,
 Hastaya oksijen verilir, aırway takılır, aspire edilir,
 Hasta solumuyorsa ambuya oksijen takılıp hasta solutulur.
 Acil arabası hasta odasına çekilir,
 En yakın birimdeki defibrilatör hasta başına getirtilir. Ayrıca gerek varsa Acil Servisteki
defibrilatörde güvenlik tarafından olay yerine getirilir.
 Hastanın hava yolu açılır, monitorize edilir, damar yolu açılır, acil ilaçlar hazırlanır.
 Doktor geldiğinde hasta hala kardiopulmoner arrest durumunda ise CPR’a başlanır.
6.5 Mavi kod ekibi kimlerden oluşur?

Mavi Kod Müdahale Ekibi

Mesai Saatleri İçerisinde

Mesai Saatleri Haricinde

Anestezi Uzmanı (Ekip Sorumlu Hekimi)

Acil servis Hekimi(Ekip Sorumlu Hekimi)

Kardiyolog

Acil servis hemşiresi

Anestezi Teknisyeni

Güvenlik

Güvenlik
Not: İlgili bölüm hekimleri mavi kod durumu anonsu ile en kısa sürede arrest olan bölüme ulaşırlar. Hastanın
servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.
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6.1 Mavi kod müdahale ekibi:
 Mavi Kod müdahale ekibi anonstan sonra hemen ilgili yere mavi Kod müdahale çantasıyla
beraber intikal etmeye çalışır
 Mavi kod durumunda en kısa zamanda (max. 3 dk.) olay yerine ulaşır. Anons herhangi bir
arıza durumunda, ekibe telefonla ulaşılarak başlatılır.
 Hastaya ulaştığında mavi kod ekibi sorumlu hekimi doktoru liderliği devralır.
 Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır.
 Hasta için gerekli girişimde bulunur.
 Ekip lideri tarafından Mavi Kod Bildirim Formu doldurulur Kalite Yönetim Birimine teslim
edilir.
 Mavi Kod gereksinimi olmayan durumlarda ya da gereksiz yere anons sistemini devreye
sokan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanır.
7.0 Mavi Kod Ekibinin Eğitimi:
Anestezi Uzmanı tarafından her dönem , Sağlık personeline Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon
eğitimi verilir.Tüm Hastane Personeline mavi kod ile ilgili eğitim verilir.Mavi kod uygulamasına
yönelik her dönem tatbikat yapılarak, tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair
kayıt tutulur.
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ACİL DURUM KODLARI

PEMBE KOD 3333
1.AMAÇ:
Yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve
bebek güvenliğini sağlamak amacıyla “pembe kod” uygulaması yapılmaktadır.
2. KAPSAM
Hastane içinde meydana gelen tüm bebek kaçırma olaylarını kapsar.
3. TANIMLAR
4. UYGULAMA
Pembe Kod çağrı sisteminin başlatılması: Anne ve babası ayrı ya da ailevi sorunları
olduğuna dair bilgi verilmiş bebeklerin farkındalığının ortaya konulması ve takibi için anne, hemşire
bankosuna yakın bir odada yatırılır ve bebeğin farkındalığını ortaya koymak için hemşireler tarafından
hastanın dosyasına ve gözlem kâğıdına pembe sticker yapıştırılır.
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Tüm bu önlemlere rağmen hemşire hastanın kaçırıldığını tespit ederse;
3333 nolu pembe kod telefonu aranarak pembe kod çağrısı verilir,
İki kez pembe kod anonsu yapılır,
Anonsu takiben aşağıda belirtilen görevliler ilgili kapıları kilitlerler,
Hemşirelik Hizmetleri Müdüründen talimat gelinceye kadar uygulama devam edecektir.
Pembe kod verilen servise güvenlik görevlisi ulaşır, servisten başlayarak tüm hastanede arama
yapılır,
Şüpheli bulunamadıysa; güvenlik kamera kayıtları izlemeye alınır.
Şüpheli bulunduysa/ bulunmadıysa Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün bilgisi doğrultusunda
Polis Merkezine haber verilir.
Kapı görevlisi:
Acil servis giriş kapısı: Hasta kayıt Personeli tarafından acil servis giriş kapısı kapatılır Hasta
kayıt personelinin uygun olmadığı durumlarda yerine Acil servis sağlık çalışanı bakar.
Ana giriş kapısı : Danışma görevlisi/ akşamları saat 17:00 dan sonra bu nokta kapalı
tutulduğundan dolayı güvenlik tarafından kontrol edilecektir.
Yangın Merdiveni Çıkış kapısı : Güvenlik tarafından kapatılır, kontrol edilir.
SORUMLULAR:
Hastane İdaresi ,Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Birim Sorumlu Hemşiresi, Servis Hemşiresi,
Güvenlik Ekibi
6.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Pembe kod kayıt formu
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RADYOLOJİ BİRİMİ İŞLEYİŞİ
Radyoloji departmanında çalışan teknisyenler saat: 09.00 ‘da görev yerine gelirler. Cihazların kontrollerinin
yapılması ile saat: 09.15’de göreve başlarlar. Bu birimde saat : 09.00-16.00 ve 16.00-23.00 saatleri arasında 7 saatlik
normal mesailer olarak çalışılır. Gece acil hastalar için 23:00-09.00 saatleri arasında nöbetçi teknisyen hazır
bulunur. Pazar günleri ise 24 saat kesintisiz nöbet tutulur.
Bölümümüze acil servis, poliklinik, yataklı servislerden gönderilen hastaların görüntüleme tetkikleri yapılır.
Polikliniklerde muayene olan hastalara radyolojik tetkiki poliklinik hemşiresi veya sekreteri tarafından, yataklı
servislerden istenen tetkikler servis hemşireleri tarafından hastane otomasyon sisteminden istek yapılır.
Radyolojik tetkiki istenen hasta radyoloji departmanına geldiğinde radyoloji kayıt birimine kaydını yaptırır ve
sırası geldiğinde radyolojik tetkiki yapılır.
Radyoloji Biriminde randevu ve sonuç verme süreleri Radyoloji Randevu ve Sonuç Verme Tablosunda
belirtilmiştir.
Görüntüleme hizmetlerinin tamamı hastane içerisinde yapılmaktadır.
Eğer doktoru tarafından raporlanması istenirse radyoloji uzmanı tarafından aynı günde raporlanır.
Acil servisten istenilen tetkiklerde aynı polikliniklerde yapıldığı şekilde otomasyon sistemiyle radyoloji
departmanına yönlendirilir. Radyoloji sekreterliğine gelen hastanın kaydı yapılır ve bekletilmeden çekim
odasına alınır. Tetkik sonuç hasta bekletilmeden hastaya veya hasta yakınına verilir.
Kontraslı tektiler (i.v.p. , kolon, özefagus, mide vb.) randevu sistemiyle yapılır. Randevular röntgen kayıt
biriminden verilir. Radyoloji uzmanı tarafından hazırlık reçetesi verilir. Hastaya radyoloji teknisyeni çekim
hakkında bilgi verir. Hasta randevu gününde çekime hazır olarak gelir. Görevli teknisyen birimdeki uzman
denetiminde çekimi yapar. Çekilen filmler raporlanıp aynı gün içerisinde hastaya verilir.
Ultrasonografi incelemesi istenen hastalar ultrason kayıt birimine başvurur. Burada hastane otomasyonundan
hastaya yapılacak tetkiki sekreter görür ve acil – klinik önem derecelerine göre aynı gün içine randevu verilir.
Hastalar randevu saatinde gelir ve tetkikleri yapıldıktan hemen sonra raporlarını alırlar.
Tomografi tetkiki istenen hastalar röntgen hasta kayıt bölümüne başvurur. Tetkiki yapılan hastaların raporları
uzman doktor tarafından yazılarak aynı gün içinde sonucunu radyoloji sekreterliğinden alır. Acil hastaların
sonuçları yine aynı gün içinde hastaya veya hasta yakınına verilir.
Hastalar mamografi ve kemik dansitometre (dexa) incelemesi için radyoloji sekreterliğine başvururlar. Burada
gün içerisine randevu verilerek, aynı günde çekimi yapılan hastalar uzman doktor tarafından raporu
hazırlanan sonuçlarını alırlar.
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MRG (manyetik rezonans görüntüleme) tetkiki için hastalar MRG istek kağıtlarıyla birlikte radyoloji
sekreterliğine başvururlar. Burada sekreter hastaya aciliyet durumuna göre randevu verirler(en fazla 3 iş günü
sonraya randevu verilir). Randevu gününde çekime gelen hastalar MRG onam formları incelendikten sonra
tetkiki yapılır ve sonuçları uzman doktor tarafından yazılarak 2 gün sonra radyoloji sekreterliğinden verilir.
Acil olan hastaların sonucu 1 saat içinde verilir.
Radyoloji departmanında direkt grafiler, BT, MRG, Mamografi, dexa çekimleri teknisyenler tarafından yapılır.
BT ve MRG biriminde ilaçsız olan tetkikleri doğrudan çekime alınır. İlaçlı çekimlerde ise doktor nezaretinde
görevli hemşire tarafından ilacı yapıldıktan sonra çekimi yapılır. Çekilen filimler teknisyen tarafından basılarak
rapor odasına gönderilir raporlanan filimler BT aynı gün MRG 2 gün sonra radyoloji sekreterliğinden hastalara
verilir.
Tekrar edilen çekimler kaydedilir.
Radyoloji uzmanı; radyoloji birimi çalışanlarının dozimetrelerinin ve gelen dozimetre raporlarını kontrol eder
ve gerekli önlemleri alır.
Biriminde çalışanların hematolojik testleri yaptırılarak sonuçlara göre gerekli önlemler alnır.
Kurşun yeleklerin uygunluğu kontrol edilerek tüm personel tarafından kullanımı sağlanır.
Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler ve iyonlaştırıcı radyasyonun zararlarına karşı korumayı sağlayıcı
belirlenmiş ilke ve önlemlerin Hastanede uygulanmasının sağlar.
Hastanede radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran birimler TAEK “Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği”ne uygun lisanslanmıştır.
TAEK “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” nde belirtilen, radyasyon güvenliğine ilişkin ulusal mevzuatın
Hastanede tüm radyasyonla çalışan birimlerde uygulanmasının sağlar.
Radyasyon alanlarında (Denetimli Alanlar) uygun ikaz ve etiketlerin, kolayca görülecek yerlerde
bulunmasının sağlar.
Radyasyon kaynaklarının kaybı, çalınması, hasar görmesi halinde gerekli önlemlerin alınması, en hızlı
haberleşme aracı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilmelidir.
Radyoloji cihazlarının kalibrasyonu tekrarlanmalı, ayrıca gerekli hallerde bakım yapılıp kayıt altına alınmalı.

DOZİMETRE KULLANMA TALİMATI
Radyasyon yayan cihaz veya radyoaktif maddelerle çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon
dozunu ölçmeye yarayan cihazlara kişisel dozimetre adı verilir. 24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince,
“yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma olasılığı bulunan çalışma koşulu A durumunda
görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur”. Bu hizmet, TAEK tarafından iki aylık
periyotlarla kişinin tüm vücut dozunun tespiti için kullanılan film veya termolüminesans (TLD)
dozimetreler ve cilt dozunu tespit etmek amacıyla ikinci dozimetre olarak kullanılan yüzük
dozimetreler ile verilmektedir. Dozimetreler kurum veya kuruluşun adresine kargo aracılığı ile
gönderilmekte olup, TAEK’in anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile geri iadesi de TAEK
tarafından sağlanmaktadır.
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1. Dozimetreler, kullanıcının adı ve soyadı ile dozimetre numaralarının belirtildiği “Dozimetre
Dağıtım Listesi” ekinde gönderilmektedir.
2. Dozimetreler, hizmet alan kurum veya kuruluşa ulaştığında her kullanıcıya “Dozimetre
Dağıtım Listesi”nde belirtilen numaralı dozimetre teslim edilmelidir.
3. Yeni periyoda ait dozimetre kullanıcıya teslim edildiğinde, bir önceki periyotta kullanılan
dozimetre teslim alınmalı ve 1 hafta içerisinde TAEK’e gönderilmelidir.
4. Herhangi bir nedenle kullanıcı değişikliği söz konusu ise bu durum TAEK’e hemen
bildirilmeli,internet üzerinden dozimetre hizmeti durdurulacak kişi için “Kişisel Dozimetre Hizmeti
Sonlandırma Bildirim Formu”, yeni kullanıcı için “Dozimetre İstek Formu” doldurularak ivedilikle
TAEK’e gönderilmelidir.
5. Kullanıcı değişikliği durumunda, dozimetre yeni bir dozimetre kullanıcısına teslim
edilirken, bu dozimetrenin bir önceki kullanıcı tarafından radyasyon alanında hiç kullanılmamış
olması son derece önemlidir. Radyasyon alanı içinde kullanılmış bir dozimetre, kullanma süresi
dikkate alınmaksızın değerlendirilmek üzere TAEK’e iade edilmeli, yeni kullanıcı için mutlaka yeni
bir dozimetre temin edilmelidir.
6. Dozimetreler, radyasyon alanı dışında muhafaza edilmeli, ısı, nem ve basınca maruz
bırakılmamalıdır.
7. Dozimetre çalışma başlangıcında muhafaza edildiği yerden alınarak kullanılmaya başlanmalı ve iş
bitiminde tekrar aynı yere bırakılmalıdır. Dozimetrelerin muhafaza edildiği yerin, radyasyon alanı
içinde olması, radyasyon alanı içinde bırakılması veya unutulması durumunda, tespit edilen dozun
kullanıcının maruz kaldığı doz olmadığı unutulmamalıdır. Çalışma sırasında olağan dışı bir durum söz
konusu ise veya yüksek doza maruz kalındığı düşünülüyorsa, bu durum radyasyondan korunma
sorumlusuna veya yetkili kişilere bildirilerek, dozimetrenin acil olarak değerlendirmesi talep
edilmelidir. Dozimetrenin değerlendirilmesi, Merkeze ulaşmasını takiben en kısa sürede yapılarak
sonucu kullanıcıya ve kuruluşa bildirilir.
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8. Radyasyon ve dozimetri konularında her türlü soru, problem ve önerileriniz için iletişim
adreslerinden Merkezimize ulaşılabilir.
9. Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere takılmalıdır. Kullanım
sırasında dozimetrenin vücuda temas eden yüzü arka yüz olmalı ve dozimetrenin önüne herhangi bir
cisim (kalem, isimlik vb.) gelmemelidir. TLD’lerin değişimi taşıyıcıları ile birlikte yapıldığından,
taşıyıcılar kesinlikle açılmamalıdır.
10. Dozimetre filmleri, taşıyıcı içerisine, filmin üzerindeki numara karşıdan bakıldığında
okunacak şekilde yerleştirilmelidir. Taşıyıcı, alt ve üst kısımlarında bulunan deliklerden bir tornavida
ile hafifçe çevrilerek açılmalıdır. Gönderilen filmler mutlaka taşıyıcı içerisinde kullanılmalıdır. Aksi
taktir de, doz değerlendirmesi yapılamamaktadır.
11. Yüzük dozimetreler, kontaminasyonu engellemek amacıyla mutlaka eldivenin altına
takılarak kullanılmalı ve

TLD kristalinin bulunduğu şeffaf kısım dışa doğru bakacak şekilde

takılmalıdır.
12. Çalışma sırasında kurşun önlük giyiliyorsa, tüm vücut dozunun ölçülebilmesi için
Dozimetre kurşun önlüğün altına takılmalıdır. Dozimetrenin kurşun önlük üzerinde taşınması
durumunda ise kurşun önlük dışında kalan vücut kısımlarının (troid, göz lensi, cilt) aldığı dozlar
ölçülür. Bu durumdaki personel kurşun önlük altında ve üstünde olmak üzere iki dozimetre
taşımalıdır.
13. Doz sonuçları http://www.taek.gov.tr/doz/index.html internet adresinden T.C. kimlik
numarası kullanılarak öğrenilebilir. Bu adresten sorgulama yapılabilmesi için T.C. Kimlik
numarasının Ulusal Doz Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir. T.C. Kimlik numarası ve diğer kişisel
bilgilerin güncellenmesi için “Dozimetre İstek Formu” doldurularak posta, faks veya e-posta ile
Merkeze iletilmelidir.
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